
Pub-aftonen
"\1 traffades en kvall i februari for en stunds trevlig samvaro.
V Denna glng i nya lokalen Cafe Kom. Flera medlemmar

bidrog till underhlllningen. Kva'llen blev mycket trevlig och
maten var god. 35 personer hade anma'lt sig och det a'r det
antal som restaurangen fir ta emot. Ingrid, som arrangerar
vlra Pub-aftnar,vart.o.m.pl grund av platsbrist,tvungen att
saga nej till nlgra som ville komma En besviken Ingrid
konstaterade att endast 24 personer kom.Var blev ni av ni
som anma'lt er? Nu a'r det si att anmalan var bindande och
Ingrid mlste betala restaurangen for maten som var besta'lld.
Vanligen tag kontakt med Ingrid, ni som anma'lt er men som
sedan fick forhinder.

| Manadens Ros
j Till (Tiristerfliiderssoji
I 50-aringen Grattis!

For drygt ett Ir sedan fick jag hora att man i Goteborg
kunde kopa 6 st. ukuleler for 999kr inklusive fodral. Jag

knallade in i butiken JAM pi Forsta Llnggatan,och blev glatt
overraskad. En trevlig musikaffa'r i llgprisnischen. Ukulelen,
Mahalo, visade sig vara kinesisktillverkad, mycket va'igjord
och klingade klart ba'ttre an alia andra llgprismarken jag
tidigare varnat for. Instrumenten kops in containervis, men
varje going saljs dom slut pi nlgra veckor. Na'sta leverans la'r
anla'nda i maj. Man ser att kineserna plagierat det
amerikanska market Martin (utom fa'rgen). Mahalo a'r inte i
BRUKO-klass men prisva'rd a'r den definitivt, 1 st.kostar295:-
I Stockholm har det varit bra snurr pa1 forsa'ljningen. Man har
da'r regelbundna traffar pi en pub pi soder da'r Mahalo-a'gare
samlas for jam som Tommy Blom,frlnTages,hllleri. Jag har
kopt ett "party-pack" Mahalo i julas och gav min dotter Annie
den Ferrariroda .Alia a'r lackade i haftiga signalfa'rger.Sag bara
till att affa'ren justerar din ukulele till ra'tt stra'nghojd, dl blir
den la'ttspelad. PI JAM kan man ocksl kopa en Martin ukulele
for 3500:- eller varfor inte en el-ukulele. Markligt med affa'ren
a'r dock att mlnga instrument inte kan provspelas utan mlste
forst bestallas, daribland BRUKO och Martin. Kolla in deras
hemsida www.jam.se.
Nimrod de Broen
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Ukuleleklubbens medlemstidning Mars 2003 Argang 7

Ql har det dl blivit mars och om nlgra veckor skall vi sta'lla in oss pi sommartid igen.
Ovintern har hlllit oss i ett ja'rngrepp ling tid. Visst har trottoarerna varit ovanligt
hala denna vinter? Snart staller vi in vinterstovlarna igen och vander huvudet mot
solen, sa'nker axlarna till ursprungsla'get, ra'ds inte nlgonting utan bara njuter.Ta'nk er
ett vackert scenario. Det ar maj, det a'r varmt, himlen klarbll och solen strllar. Vi sitter i
backen i Slottsskogen, smlleende. Den backen ni vet som har en seen i slutet.
Ukuleleklubben har festival, sponsorerna har varit mlnga och frikostiga. Artisterna
avloser varandra och allting andas harmoni och succe\I vill vi ha det och si kommer
det att bli.
Red.

T^orra medlemsmotet var forsta motet
JL for vlrterminen. Att mlnga tyckte det
var roligt att traffas igen ma'rktes pi
antalet medlemmar som slot upp. 68
personer hade ringt och bokat plats. Det
var over 70 personer sammanlagt och
verkligt trlngt och god sta'mning som
vanligt.
7 nya medlemmar ha'lsades valkomna.
Den nya programrldskvartetten gjorde
sin debut med den a'ran. 'Kva'llens
overraskning'stod de for sja'lva med nya
fra'scha grepp. Scenen frln Salong
Sekatoren var riktigt underhlllande. Bra
jobbat! Mlnga kom upp pi 'Fri scen'och
gjorde sitt allra ba'sta. Festivalkommitten
redogjorde for hur arbetet framskrider,
och det verkar inte finnas anledning till
oro.Allt loperenligtplanerna hittills.

Barbershopcouncil
(nya programradet)



Stli pa scenen kursen blir inte av nu i veir.
Det visade sig vara problem med att hitta

en iedare som var ledig for uppdragetNimrod
ar uppbokad sa gott som varje helg fram till
festivalen. Han kan dock ta'nka sig att ta sig
ann uppgiften till hosten.

T^fter medlemsmotena a'r det en massa
JL>tids6dande praktiskt arbete for malajerna
med disk och plock. En strllande ide kla'cktes
av nigon, na'mligen den att varje bordslag
packarsammanbordetochstallerundandet.
Bra eller hur? Snabbt och enkelt blir lokalen
iordningsta'lld nar alia hja'lps at

VI'ar kassor Lennie meddelar att det finns 40
personer som inte betalat in

medlemsavgiften for 2003. Snalla ni 40, gdr
detnu! ~ XW -

Lennie

T Tlf Leyman a'r kontaktman iran styrelsen till
w Laban och Mikael som skoter hemsidan. PS

denna hemsida, som snart a'r i bruk igen,
kommer klubbens reviderade stadgar att finnas.
Planer finns ocksS pa att infora ett litet
persongalleri over medlemmarna. Da'r kommer
da att finnas foto och nlgra saker att la'sa som
a'r intressanta om personen. Sjalvklart a'r det
frivilligt om man vill vara med eller inte.

''n ordforandes fra'msta egenskap mlste vara optimism och en tro pa att det man gor a'r
jDviktigt och roligt for andra.Darvidlag a'r Nimrod precis enligtorf6randemallen(om det finns
en sldan). Som ett litet exempel pa den optimism Nimrod besitter finns ett llngt brev skrivet pa
engelska till Sir Paul McCartney. Sir Paul a'r helt enkelt inbjuden att na'rvara vid Festivalen.
-Han a'r ju anda i Stockholm da, s§ det a'r lika bra han tar va'gen om Goteborg, sa Nimrod..
Brevet avslutas med orden: That will be a wonderful surprise for the audience. Jo det var ingen
overdrift precis.

Jonas meddelar foljande: angaende biljetter till Flygmalajen Show

S a har gar det till: alia medlemmar a'r garanterade 2 st biljetter var till Flygmalajen
Show. Onskemll yjovei dessa 2 skrivs upp pa en "spot-lista"som administreras av Britt-Marie

Jendeby.Na'r du skrivit upp ditt namn och tel nr pa hennes lista, sa betalar du in 1 eller 2 x 190:-
pa Ukulele-Klubbens Postgirokonto nr 43 832 41-9, med inbetalningskort - \nga

kontantbetalningar!

Pa kortet skriver du ditt namn och marker kortet: FM/SHOW sa vet vi vart pengarna hor till. Du
kan alltsS a'ven boka biljetter pa klubbtraffen den 20/3 eller ringa till Britt-Marie. Senast den 31/
3 behover vi ha inbetalningarna utforda. Darefter fordelas extrabiljetterna och medlemmarna
fir besked av Britt-Marie. Garantibiljetterna delas ut vid klubbtraffen den 24/4 Har du inte
mqjlighet att komma till klubbtra'ffarna sa ringer du snarast till Britt-Marie som sl«
till dig. Hon svarar pa alia frlgor som ror biljetthanteringen. Telefon 031-49
jendeby@algonet.se. Va'l mott Jonas Svensson Festivalkommitens Flygmalaj.

LENA LANDSTROM en sopran det lyser om

Jag fick en pratstund med denna glada och fargstarka tjej pa Cafe Kom, i va'ntan pa att
Pub-aftonen skulle borja. Hur borjade det da for Lena? -Jo, sa'ger hon, det a'r tack vare

Christer Backman. Jag fick en ukulele i 50-3rspresent av honom och hans fru Gunnel. Den
han ta'nkt kopa fanns inte just da sa han hade gjort en attrapp i masonit, med strangar
och allt. Lena berattar att nar attrappen blivit utbytt mot en a'kta ukulele sa sta'lldes den
undan i na'stan 2 ar.

Nar beslutet att gaen ukulelekurs mognat
sli gick Lena,som sa mSnga andra,en kurs
med Nimrod som la'rare. Nu gar hon tredje
terminen. -Jag gar jazzkursen, det a'r sa
himla kul.Jag verkligen a'lskar jazz, sa'ger
hon. Medlem i Ukulelebandet blev hon
raskt ocksl. Det a'r valdigt roligt, sa'ger
Lena och ser sa da'r positiv och
overtygande ut. Finns det nSgot
musikaliskt plibra undrar jag. -Muslken
haralltidvaritviktigiminfamilj.Jagsjong
jamt nar jag var liten och tog sanglektioner
i manga ar. Jag har varit med i olika korer,
bland annat Landala Kyrkokor. Min pappa
var gitarrist i ett storband och brorsan var
trummis. Lenas pappa var
instrumentmakare pa Levins. Han har
byggthundratalsgitarrer och a'ven Banjo-
Lasses banjo. De'ni! Lena har i sin ago den
sist tillverkade gitarren frln Levins.
Sharkfin - sa'ger det er nlgot?

Vad vore alia ukulelespelare och gitarrister
utan Sharkfin, plektrum alltsl. -Jo det var
pappa som uppfann dessa, sa'ger Lena, och
fortsa'tter, gitarrspel a'r jag uppvuxen med for
pappa hadegitarrundervisning hemma i tvSan
vi bodde i och eleverna kom i en strid strom.l
Lenas liv finns sambon Kent, tvi barn och tva1

barnbarn. Lena och Kent har arbetat
tillsammans i manga Sr.-Vi hade Pip-center i
Frolunda och Restaurang Sjohasten. Nu har
Kent en paradisiskt vackert bela'gen
restaurang pa Ka'ringon. Da'r kan man titta in
pa ett ostron och ett glas bubbel.-Gullholmen
a'r inte sa dumt heller, hoppas att m§nga i
klubben kommer dit i maj, sa'ger Lena.


